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A Comparative Ontology of the Concept of Non-

existence in Buddhism and Rumi's Thought 

 

Abstract 

Conducting a comparative study in mysticism, is a difficult path to take. The 

inconsistency of semantic horizons, both in terms of time and geography makes 

it even more difficult and to study similarities between asynchronous and 

asymmetric phenomena, which are formed in two more or less different 

structures, will not always lead to a definite conclusion. Non-existence in its 

mystical sense is one of the similar aspects of Islamic mysticism and Buddhism. 

The high emphasis and focus that mystics of both schools have had on this 

concept as the extremity of mystical journey, confirms this claim. In this article, 

first, the philosophical meanings and foundations of the concept of non-existence 

and its differences with the mystical concept of this term are explained and 

afterward, the mystical principles of non-existence are explained by focusing on 

the thoughts of Jalaluddin Mohammad Balkhi (Rumi) and Siddhartha Gautama 

(Buddha). Examining the commonalities and also the main differences between 

Buddhist mysticism and Islamic mysticism about the two concepts of Nirvana and 

non-existence is another focus of this article, which is explained by analytical-

descriptive method and using content analysis of primary and main texts.  

Keywords: Non-existence, Dissolution and Unicity, Annihilation, 
Nirvana, Reincarnation. 
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 و بودا آیين رد عدم مفهوم ايمقایسه بررسی تطبيقی شناسینيستی
 موالنا هاي اندیشه

 بنیاد ملی نخبگان، تهران، ایران تطبیقی، عرفان مطالعات دکترای   ضیایي عبدالحمید سید

 چکیده 
 از چه معناییهاي افق ناهماهنگی. است دشوار و مخاطره پر راهی در نهادن گام عرفان، ايماایسه مطالعات
 و رنامعاصۀ پدید دو شباهت از گفتن سخن. افزایدمی امر این صعوبت بر اقلیم حیث از چه و زمان حیث

 یاین و قطع به بقریاي نتیجه حصول به همیشه اند، گرفته شکل متفاوت کمابیش ساختار دو در که نامتاارن،
. است وداب آیین و اسالمی عرفان مشابه وجوه از یکی آن، عرفانی مفهوم به نیستی یا عدم. شد نخواهد منجر
. عاستمد این دؤیم اند،داشته سلوک غایت مثابه به مفهوم این بر نحله دو هر عارفان که بسیاري تمرکز و تأکید
 سپ  شده، یحتشر اصطالح این عرفانی مفهوم با آنهاي تفاوت و عدم فلسفی مبانی و معانی ابتدا مااله این در
( بودا) وتاماگ سییارتا و( موالنا) بلخی محمد الدین جاللهاي اندیشه بر تمرکز با عدم عرفانی مبادي تببین به

 دوۀ ربارد اسالمی عرفان با بودایی عرفانۀ عمدهاي تفاوت نیز و مشترک وجوه بررسی. است شده پرداخته
 تحلیل از گیريبهره با و توصیفی -تحلیلی روشی با که است مااله این محورهاي دیگر از فناء و نیروانا مفهوم
 . ستا شده تبیین پژوهش اصلی و اولیه متون و محتوا

 . تناسخ نیروانا، فناء، اتحاد، و حلول عدم،ها: کلیدواژه
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 مقدمه
 بیان مسأله، اهداف، پرسش ها و فرضیات. 1

آدمیان در  هاي دشوارکه متکفل پاسخگویی به برخی از پرسش بدانیماگر عرفان را دانشی 
توانیم پرسش از غایت هستی )به طور هاي رازآلود و خرد گریز است، آن گاه میساحت

هاي میکور به شمار عام( و فرجام سلوک )به طور خاص( را نیز یکی از مهم ترین پرسش
ک سلودر انجام و نهایت  کر، پرسش اصلی این است که یک سالبه بیان دیگ. آوریم
شود یا به چه وادي و قلمرو خاصی وارد شده و واجد کدام هویت و اوصاف می خویش
 نهد؟ات و اوصاف را فرو میکدام هویّ
هم در عرفان بودایی و هم در عرفان اسالمی، تفصیال در این باب بحث و مداقه صورت  

ر ه تنوع و تکث. البتمبحث پرداخته شده استگرفته و از زوایا و ابعاد متنوع و مختلفی به این 
واري بر دش هر دو مکتب و میهب عرفانیهاي هاي صاحبنظران و تئوریسینها و اندیشهایده

ه ب؛ داردکار افزوده و هر پژوهشی را از وصول به نتیجة یاینی و حصول داوري شفاف باز می
رد ودا، اختالف نظر وجود داخصوص که بین محااان ادیان، حتی بر سر دین شمردن آیین ب

و پیوستگی این آیین با مبدأ غیبی و الوهی )به معناي منطوي در ادیان غربی یا ابراهیمی(، 
هاي موجود بین عرفان بودایی و عرفان اسالمی چه در شباهت . همچنینمحل تردید است
 هاي سلوک ورزي )از قبیل خرقه، کشکول، گرسنگی یا روزه، فار ومناسک و آیین
( و چه در ایده ها و باورهاي عایدتی و ذهنی )از قبیل وحدت وجود، حلول ... دریوزگی و

یر و غیرقابل ( چشمگ... و اتحاد / تناسخ، فلسفه ستیزي و عال گریزي، اتکاء به شهود قلبی و
 هاي مشترک دو مکتب باطنیمفهوم عدم یا نیستی یکی از همین باورها و ایده. انکار است
 پرسش. شمارندهاي سالکانه میدو، این وادي را غایت سلوک و فرجام کنشاست که هر 
هاي فرعی پژوهش این است که چه شباهت ها و تفاوت هایی بین آیین بودا رسشپاصلی و 

هایی در تلای فهمتوان یافت؟ چه سوءو اندیشة موالنا دربارۀ مفهوم عدم و نیروانا می
موالنا  هايبودایی وجود دارد؟ طبق کدام بازخوانی از ایدهوارگی مستشرقان از نیروانا و تهی

 توانیم به قرابت این مکتب فکري با آیین بودا نزدیک شویم؟می
هدف اصلی این پژوهش کنکاش در وجوه شباهت و افتراق ایدۀ عدم در دو مدرسة  

فان زنی کرد که عرتوان گمانهفرضیة پژوهش این است که می. فکري موالنا و بودا است
ودایی ب -هندویی هاي خراسانی و به طور خاص اندیشة موالنا درباب مفهوم عدم متاثر از ایده
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مگیري هاي چشهاي ناشی از بافت دینی و فرهنگی متفاوت، شباهتبوده و در کتار تفاوت
 . بین این دو دبستان فکري در خصوص ایدۀ مزبور وجود دارد

مستال، جامع و  م ذکر این نکته ضروري است که تحایقه پژوهش ةپیشین ۀدربار 
یروانا نگاه بودا و هم رویکرد موالنا به ن ۀالبته هم دربار. مستوفایی در این باب انجام نشده است
اي ابعاد اما کار تطبیای که ناظر به بررسی ماایسه ؛،و عدم منابع بسیار زیادي در دست داریم

 . استنگاشته نشده  ،این مفاهیم باشد
با این اوصاف شایسته است که نخست تعریف لفظی و اصطالحی مفاهیم مطرح در مااله  

ه تطبیق و تر بتا با درکی دقیق شوددر سایر علوم مرتبط و مآال در عرفان ایضاح و تبیین 
 ورزي هم مانع حدوثاین دقت. عرفانی متفاوت پرداخته شود ةماایسة دو مفهوم در دو مدرس

شود و هم خطاهاي روش شناختی پژوهش را به کمترین حد هستی شناختی می هايفهم سوء
 . دهدممکن تالیل می

 تبیین مفهوم عدم. 2
 تببین فلسفي مفهوم عدم. 2-1
، ابن ناز بین فیلسوفان مسلما. در فلسفه، بحثی دراز دامن، مناقشه خیز و تاریخی استعدم  

و افرادي مانند خواجه نصیر در  کردو احکام آنرا مطرح  عدمسینا در کتاب شفا، بحث از 
متکلمان با ایراد شبهاتی بر این نظرات بحث مزبور را از  ايعده. را دنبال کردند تجرید آن

 . ددامنة نفی و تأیید این مبحث را گسترش داده اندنبال کردند و سایر حکما و متکلمین نیز 
، وجود و 2اگزیستانسیالیستداند. فالسفه معادل وجود می، عدم را 6هگل در فلسفة غرب نیز 

داند؛ یعنی چون معناي ، عدم را داراي یک صفت جعلی می8دانند و سارترعدم را متفاوت می
بنابراین عدم، جعلی است و همیشه به . آن نفی و فادان است و خود به خود وجود ندارد

 (. 66811)صلیبا،  دنبال و به تبع وجود است
هوم عدم در فلسفه از جهات متعددي، مورد توجه و اعتناي فیلسوفان واقع شده است مف 

عدم  در صورتتماع و ارتفاع نایضین است و منشأ ایجاد قاعده مهم امتناع اج از جمله اینکه،

                                                            
1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

2. Existentialist 

3. Jean-Paul Charles Aymard Sartre 
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بادرت معلمی به اثبات قواعد فلسفی و توان ، نمیایضاح و احراز معناي محصلی براي آن
 (.  6831، )جوادي آملی ورزید
بدون شناخت صحیحی از و نیز  هاي اثبات وجود ذهنی استاز راهاز جمله بحث از عدم  
 .رخ خواهد داداندیشیدن  نه امکانپییر است واز موجودات  نه درک و دریافت دقیایعدم، 
(. 6484)مطهري،  برودت و سرماست درک مفهوم گرما مستلزم، دریافت صحیحی از مثالً

ر خواهد منجکثرت هستی  ه ماندنشناختي سبزواري، ناشناخته ماندن عدم به نابه قول مالهاد
ودي فاقد و اگر هیچ موج کندمی؛ زیرا کثرت از فادان برخی نسبت به برخی دیگر ظهور شد

موجودي دیگر نباشد و هر موجودي واجد جمیع اشیاء باشد، بیش از یک شیء محاق 
در نتیجه کثرت از جهت فادان و . نخواهد بود و در این صورت کثرت پدیدار نخواهد شد

 (. 6831 )جوادي آملی، کندعدم اشیاء نسبت به یک دیگر ظهور می
وحدت  از طریق و دیگر فالسفه (در تجرید) جه نصیر طوسیخوابه شیوۀ  عالوه بر این، 

. تستوان بهره جمفهوم عدم براي اثبات وحدت مفهوم هستی و اشتراک معنوي وجود می
است  غیریت ،از احکام کثرت یکی. نیز مفهوم عدم کاربرد دارد بحث وحدت و کثرتدر 

بل ل نام دارد و از اقسام تااغیریت ذاتی، تااب. و غیریت بر دو قسم ذاتی و غیر ذاتی است
 )همان(.  طرح مسأله تناقض بدون ادراک عدم، ناممکن است. تناقض است

در کنار بحث از اهمیت عدم در فلسفه، اشاره به معانی لغوي و مصطلح عدم و اناسامات  
. معادل وجود است بادر تاابل عدم در لغت به معناي نیستی و . آن نیز خالی از فایده نیست

 (. 66811است )صلبیا،  Non beingو انگلیسی آن  Neantفرانسوي این واژه، 
گاه عدم در ماابل مطلق وجود قرار عدم مطلق و عدم ماید. هر اند؛را بر دو نوع دانستهعدم 

ت میان تفاو. بگیرد، عدم مطلق است و اگر ماابل وجود مطلق قرار بگیرد، مطلق عدم است
مطلق و مطلق وجود در این است که تحاق مطلق وجود با یک فرد از آن هم صادق وجود 

است و نفی آن با نفی همه افراد وجود؛ یعنی عدم مطلق ممکن است اعم از افراد ذهنی وجود 
دي نیز و با نفی فر شدهوجود مطلق به واسطه تحاق یک فرد محاق  ، اماو افراد خارجی باشد

 (. 6876 )سجادي، شودمیمنتفی 

ه ب. اي از وجودبدون هر حظ و بهرهمحض و  فادانعدم مساوي است با نیستی مطلق و   
طبایی، شود )طبانمیو علیت هم به آن منسوب  شتهتمایز میان مصادیق آن راه ندا همین دلیل،
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ت و اولیات است و دالیلی ابدیهی ۀنیاز از برهان بوده و در زمروحدت مفهوم عدم، بی(. 6428
 (. )همان براي آن مطرح شده است، جنبه تنبیهی دارد که
یچ عدم در ه. پییر نبودن عدم مختص به موطنی خاص نظیر ذهن یا خارج نیستکثرت 

هاي شود و در چنین مواردي نیز عدم به حصهظرفی جز از ناحیه اضافه به غیر متکثر نمی
هاي صهود؛ یعنی عدم داراي حشگوناگون باشد تاسیم نمیهاي مختلفی که مربوط به مسلوب

 تمام اموري که در باعه عدم و در کتم. باشد، نیست... متفاوتی که مربوط به شجر، حجر و
از آن جهت که معدوم هستند، فاقد کثرت  شوندبطالن و ظلمتکده نیستی است، فرض می

است و معدوم در هر ظرفی اعم از خارج و ذهن که باشد، چیزي جز همان بطالن و الشیء 
در  ابدیو اگر تمایزي به عدم راه مینیست و در این مسأله، تفاوتی میان عدم و معدوم نیست 

عدم  ستناد هر گونه امتیاز بهشود و اها اضافه میحایات متعلق به اموري است که عدم به آن
 (. )همان و یا معدوم، مجازي است

هول شبهه معدوم مطلق یا مجاشکال گرفته شده است؛ یکی بر اصل معناي مشهور عدم دو   
اصواب اخبار از آن ن، پ  باشداگرعدم مساوي با نیستی محض  که بر مبناي آن مطلق است
 . است
م معدو ، امابرخی از امور وجود ندارندی است، بر مبناي اشکال دوم که اشکالی کالم  

 در ظرفی که واسطه میان وجود و هم نیستند و به وسطه اتصاف به عدم وجود و عدم نیستی
 جواب. معروف است قرار دارند و در این ظرف داراي شیئیت هستند عدم است و به نام حال

 هی استوده و شبهه در ماابل بدیاین ایراد نیز این است که این امر مستلزم ارتفاع نایضین ب
 (. 6467 )عالمه حلی،

 عدم در عرف عرفان. 2-2
، به یابیم که این مفهوم درعرفاناز مباحث فلسفی در باب عدم که فاصله بگیریم، در می 

و شرقی، از زوایا و ابعاد مختلف بدان  6نحوي بدیع مطرح شده است و عارفان بزرگ غربی
                                                            

ت در این اکهاریکی از عارفان مسیحی و صاحب تجارب و گفتارهاي ارجمند در باب نیستی، مایستر اکهارت است. . 6

است.  Abegescheidenheitمورد اصطالحی در زبان آلمانی وضع کرده است که ظاهراً قبل از او ساباه ندارد و آن 

به  Scheidenشود هر چند مشخص است که از فعل هاي آلمانی قبل از او یافت نمیاین واژه در هیچ یک از نوشته

( مشتق شده است. مسلماً اکهارت این واژه را براي تعبیر از Split off( و یا انشااق )Separateمعناي جداسازي )

برد که خود واجد آن بوده است. این اصطالح و تعبیر، بسیار شبیه اصطالح پوست انداختن است که اي به کار میتجربه
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ان، تفاوت بنیادي و مبنایی با بحث فلسفی آن داشته و بحث عدم در عرف طرح. پرداخته اند
اي عارفان هدر اندیشه این باب کسالت آور و بی روح است خالف شیوۀ فلسفی که بحث در

ارفانه ع اي از محااان معتادند که مباحثعده. است شدهانگیز مطرح به طرزي هوشربا و دل
رسد اما به نظر می ،6شناسی مدرن جایگاهی نداردمعرفتشناسی و در این باب نیز در وجود

ایج ارزشمند و شود نتکه با تغییر پارادایم فکري و معرفتی و نگریستن از منظر عرفانی، می
توان با درنگی کوتاه در آثار عارفان مسلمان می. جالب توجهی از این بحث به دست آورد
 . معانی و مفاهیم متصور از فنا را دریافت

 از فناي فاتی،ص فناي افعالی، فناي مخالفت، از فناي شامل مرتبه هفت فنا براي عربیابن 
آن  نسَب و حق صفات از فناي و اهلل ماسوي از فناي عالم، کل مشاهده از فناي خویش، ذات

ت که در اس از مراتب، بلکه از سلسله احوالیاي عربی فنا نه مرتبهقائل است در نگرۀ ابن
گانه واقع است و شخص فانی، همچون شخص نائم، بر فناي خویش  هفت مراتب معیت

 (. تاعربی، بی)ابن وقوف و اشعار ندارد

                                                            
عطار  کنند. عبارت بایزید به روایتبرد و حاکی از آن است که هر دو عارف تجربة واحدي را تعبیر میکار میبایزید به

گفت از بایزیدي بیرون آمدم چون مار از پوست، پ  نگه کردم، عاشق و معشوق یکی دیدم که در عالم »چنین است: 

تم تا ندا کردند از من در من که اي تو من. یعنی به ماام الفناي توحید همه یکی توان بود. و گفت از خداي به خدا رف

 (6874عطار،  « )فی اهلل رسیدم

-non(، )عدم تعلق letting goاند مانند )ترک این واژه را در انگلیسی به صور مختلفی ترجمه کرده 

atachment حریت و القیدي( ،)disinterestedness از محااان، این واژه مبین (. به تعبیر برخی  ؛(، )وارستگی

راي . ب”از خویش و از همه چیز بیرون رفته است است؛ حالتی که فرد کامالً (total selflessness)ماام بی هویتی تام 

 بیشتر ن.ک:ة مطالع

Smith, C. (1993), Meister Eckhart on Union of Man with God, in Mystics or the 

Books. ed. R. A. Herrera. New York :Peter Lang Publishing. 

 . مثالً رودلف اوتو می گوید:6

 توانندمی گونهچ( دیگر عارفان و مولوي امثال) افراد این بفهمیم که است غیرممکن تاریباً معاصر، شناسیهستی منظر از

 این نه هک شکلبی وجودي نیست، هیچ وجود از غیر که محض وجود بسیط، وجود باب در روحبی تصدیاات این به

 و معنایب کامالً ما براي محض وجود این در خویش کردن گم و خویش از فناي. باشند داشته خاطر تعلق آن، نه و است

 است. براي مطالعه بیشتر ن.ک: جاذبهبی و کنندهکسل آن دربارۀ بحث

Otto, R. (1976), Mysticism East and West, A Comparative Analysis of the Nature of 

Mysticism, Traslated by Bertha L. Brancy and Richenda C. Pane, New York: 

Macmillan Publishing Co. , p. 34) 
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. حای ايفن و جحدي علمی، فناي: عبارتند از انصاري عبداهلل از نظرخواجه مرتبة فنا سه 
. انددمی خداوند علم در عبد علم فناي را اول مرتبه سخن، این شرح در کاشانی عبدالرزاق
 این زا و شودمی بدل معاینه به شده ساقط نیز حضوري علم این که است این دوم در مرتبه
 این مراحل آخرین در حتی وشود می متوقف طلبْ و واصل خویش ماصود به سالک ،رو
 از یزن معاینه شهود جمع، حضرت به وصول و حق وجود در سالک وجود شدن فانی با مرتبه
. بنددیبرم رخت عیان و معایَن معاین، یعنی ؛دارد وجود معاینه در که تثلیثی و رودمی بین

 توهم نهات و نداده رخ فنایی اصالً که یابددرمی سالک که است فنا از فناي مرتبه، آخرین
 این و تاس و بوده همواره نیز باقی و بوده فانی ازل از فانی زیرا است، بربسته رخت سالک
 ماندنمی باقی متعال حق جز چیزي و رودمی ازبین نیز فنا خود زیرا است، فنا حق مرتبه

 (. 6836)انصاري، 

 به تحاقم فناي و رغبت، از فناي شهوت، از فناي ؛کاشانی نیز فنا شامل از منظر عزالدین 
(. 6661 )کاشانی، است شهود در شهود یا وجود در وجود فناي مرتبه، آخرین بوده و حق

 فناي الی،افع فناي مرتبه سه واجد را وي فنا. نیز خالی از فایده نیست الهیجیاشاره به نظر 
 همان(. ) شماردمی محق و طم  محو، یعنی ؛ذاتی فناي و صفاتی

 و حیجوار را نیز به افعال احوال و اخالق افعال، به انسان صفات تاسیم قشیري ضمن 
دانسته  رغبت از فناي و شهوت از منحصر در فناي را افعالی تفکیک کرده و فناي جوانحی
 حق صفات از فناي حق، صفات به بااي و آن صفات و نف  از فناي را فنا اصلی مرتبه و سه
 (. 6874 تلای کرده است )قشیري، شهود از فناي و حق شهود واسطه به

 موالنا و ایدۀ عدم . 2-6
خالف  ؛نیستی آغاز کرده استشاید بتوان موالنا را یگانه عارفی دانست که سخن خود را با 

والنا با کنند، مالرحیم ابتدا میالرحمناهللو شاعرانی که کتاب خود را با بسممشی عارفان 
و نی عالوه بر اشاره به ساز موسیای، حرف نفی نه را نیز  6حدیث نی و نیستان آغازیده است

گوید ه ما میب موالنا. اشاره داردبه عدمگاه و وطن نیستی نیز  کند و نیستانبه ذهن متبادر می

                                                            
 کنندیاایت مااها شکداییااز ج    کند . بشنو این نی چون حکایت می6

 اداانالیدهرد و زن نایاارم ماااز نف    اند کااااز نیستاااااااان تا مرا ببریاااده 

 )مثنوي، دفتر اول(                  
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 دمدلبان خداوند نشسته است و هر چه آن دمنده می که از خود چیزي ندارد؛ همچون نی بر
 . شوددر قول و فعل و سکوت وي منعک  می

. 6داندتر دانسته و خود را مست عدم میدر عشابازي نیز موالنا، معشوق عدم را وافی 
در میهب عرفانی  2.جوي هستی، بالهت و جهالت استوهستی بوده و جست ةنیستی، آین
ن و آیین خود دانسته و فارغدال و را دین «نیستی» خوریم ويمیهاي جالبی برموالنا به نکته

 داند:ناباوران به این باور را کافر می

 است من دین شدن گم در شدن گم
 

 اسااات من هسااات، آیین در نیساااتی 
 

 (488 غزل )دیوان شم ،

 باااااوَد اقرار محض تو نیسااتی چون
 بویی ندارد نیساااتی ز کاه  ک  هر

 

 بااااااوَد  انکار سرمااااااایة  تااااااو  هستی 
 بااااااااود دیناااااااادار چه اگر میرد کافر

 

 رباعیات( دیوان شم ،) 

نخستین پرسشی که ممکن است به ذهن متبادر شود این است که آیا عدم، ناطة دون  
شود؟ با نگاهی به مثنوي در بوده و به نیستی به معناي مصطلح و عام آن اطالق می وجود
 یابیم که چنین نیست و عدم فوق ماده و خیال و هستی است: می

 شااااااادم  ناااااامی و مُردم جمادي از
 ردم از حاایااواناای و آدم شاااادم  مااُ

 بشاااار از بااماایاارم  دیااگاار حااماالااة 
 جو ز جساااتن بااایاادم هم ملااک وز
 شاااوم قااربااان ماالااک از دیااگاار بااار
 

 زدم ساار حیااااوان بااااااااه  مُردم نما وز 
 شاادم کم مُردن ز کی ترساام چه پ 

 سااار و پر مالیک از آرم بر تااااااااااااا
 وجااهااه اال هااالااک شااااااااااا   کاال
 شااااوم آن نااایااد وهاام اناادر آنااچااه

 

                                                            
 زآن که معشوق عدم، وافی تر است    مست  موجود، بر نه باشم، عدم بر . 6

 )مثنوي، دفتر پنجم(             

 نیستی بَااار، گااار تو ابلااه نااایستی   یستی ااان ؟دااستی چه باشااه ةآین. 2

 )مثنوي، دفتر اول(              
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 ارغنون چون عاادم گردم عاادم پا  
 

 راجاااعاااون الااایاااه کااااناااا گاااویااادم
 

 (8686-8/1)مثنوي، 

هاي موالنا چند مفهوم دیگر نیز با عدم اندیشهدر عرفان اسالمی و به طور خاص در  
خلق از  .توان به دو مفهوم عشق و نیز خلات اشاره کردپیوندي ناگسستنی دارد از جمله می

فارغ از  .هاي مناقشه برانگیز در عالم فلسفه، عرفان و کالم بوده استعدم یکی از این ایده
مسلمان  عرفان اسالمی در این باب، عارفان تأثیرات فالسفة هلنیستی و نوافالطونی بر دیدگاه

ه طور کلی ب. ند که مجالی براي پرداختن بدان نیستابحثی مستوفا در این باب ارائه کرده
ود بوط به قوس صعاگر خلق از عدم را قوس نزول بگیریم، اتحاد وجودي عاشق و معشوق مر

  :6فت و به قول مایکل سلزخواهد بود و این ارتباط البته در عالم وجود صورت نخواهد گر
 ف ن نیستی. دهدمی رخ نیستی ذات در بلکه جوهر، دو یا عین دو بین نه اینجا در اتحاد
 ,Sells) 1996) است وجود فوق که باطنی ذات نیستی یا و است شده تهی خود از که سالکی
 به فتنر و نشد نیست و اضداد عدم معناي به بلکه پوچی معناي به نه موالنا، عدم شعر در 

  در یکی از غزلیات دیوان شم. دارد نهفته خود در را تعدد و تکثر که است عالمی فراسوي
 خوانیم:چنین می

 !منم که نشااان بی و رنگ بی چه اه
 «آور ماایااان در اساااارار: »گاافااتاای
 ساااااکن من روان این شاااود کاای
 خویش در هم گشاات غرقه من بحر
 خموش! هاي: بگفاات «آنی: »گفتم
 نااامااد در چااو زبااان اناادر گاافااتاام
 عدم چو زیااان، و ساااودم از فااارغ

 

 مااناام؟ کااه چاانااان ماارا بااباایااناام کاای 
 منم؟ کااه ماایااان اناادریاان ماایااان کااو

 ماانم کااه روان ساااااکاان ایاناچاناایاان   
 منم کااه کران بی بااحاار بااوالااعااجااب

 مااناام کااه آن ناااماادساااات  زبااان در
 مااناام کااه زبااان باای گااویاااي ایااناات
 !منم که زیااان بی و ساااود بی طرفااه

 
 

 (6837 )شفیعی کدکنی،  

خداد عنصر وي در تبیین ر. اي در شعر سهراب سپهري نیز بعینه بیان شده استچنین تجربه 
 سراید:اندکاک و استحاله و زوال تعین و تشخص سالک می

                                                            
1.  Selz, M. 
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 بود شده وا درها بود، آنی
 / بود شده پیدا فنا باغ نه، شاخی نه، برگی
 بود شده گویا خاموشی خاموش، آن خاموش، این خاموش، مکان مرغ
 بود شده همپا گرگی میشی، با: بود چه پهنه آن
 بود؟ شده تا مگر پرده رنگ، کم ندا ناش رنگ، کم صدا ناش
 بود شده ما بی ما رفته، او رفته، من

 بود شده تنها زیبایی
 دریا هررودي،

 6بود شده بودا بودي، هر

 يدر مثنو. عدم استهاي موالنا در مثنوي پیوند سه مفهوم جان، خبر و ترین درساز مهم 
بر همین . دارد شونده نو و زمانمند هویتی خبر،. خبر از است عبارت جان آدمی حایات

ن و حادثه گو نوشونده و زمان ، محصور درکرانمند حایاتی معنوي، مثنوي در اساس، جان
شود به ما موالنا در پاسخ به این پرسش مهم که جان آدمی از چه چیزي خبردار می. است

. وجود از شدن خبردار نه و است عاادم از شدن خبردار شدن، کند که خبرداریادآوري می
 جیتدری و هجرت یافتن خبر همان موالنا اهلل فی فناء. وجود راوي نه است عدم راوي موالنا،
 . است اقلیم عدم به او
و  اختهفنا و باا پرد بحث به جامع وي مبسوط وحبه ن و کشتیبان نحوي در داستان وي 
 رتضرودر بیان  داستان در این مولوي. است کردهایضاح  آن ۀخود را دربارنظرات  صریحاً
 اکانپ فاط از این رو،. پییردرا نمی هرگز ناپاکان هستی پاک دریاي که گویدمحو می
خص از شبا فناي مگر  شودمینیز مادر و مادور ن فنا را دارند و این شنا در دریاي شایستگی
 . الهی در اوصاف و تولد بشري اوصاف
کند دهد و تأکید مینحوي هشدار می هکند و بحو را توصیه میم ،داستاناین مولوي در  

 (. 6818، که در اینجا محو الزم است نه نحو )مولوي

 

                                                            
 است. آمده buddhi نام  به شعر این سپهري سهراب کتاب هشت از اندوه شرق دفتر . در 6
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 نیروانا در آیین بودا. 6

محوري و  ۀادیان ابراهیمی که مفهوم خدا را آموزخالف عرفان موالنا و در نگاهی عام تر بر
مار شترین مفهوم آیین بودا بهترین آموزه و کلیدي، مهم6کنند، نیرواناکانونی خود معرفی می

باب  در مابول عموم بوداییان است که 2در یکی از کتب مادس بودایی به نام اودانه. رودمی
 :خوانیمنیروانا چنین می

 کران، اندیشهبی مکان آن. هوا و آتش آب، و خاک از تهی دارد وجود سپهري !رهروان اي
. هانج آن نه و است جهان این نه آن. نیست هم ادراک نه و نیست، ادراک نیستی و نامتناهی
نیاد، ببی آن. خوانممی تولد مرگ، نه ایستادن، نه آرام رفتن، نه میان از آمدن، نه نه را آن من
 چسبدمی ردیگ چیزي به که چیزي آن براي. است رنج پایان است؛ این توقفبیتکامل، بی

 یساوط آنجا در. کندنمی ساوط چسبدنمی چیزي به که چیزي آن ، امادارد وجود ساوط
 وجود شدید میل که آنجا در. ندارد وجود شدیدي میل دارد، هیچ وجود نیست،آرامش
 جهان این نه. ندارد.. وجود ندارد، تولد وجود مرگ. رود..نمی یا آیدنمی ندارد، چیزي

 ناآمده، نازاده، نه !رهرواناي .است رنج پایان این. دو آن بین در جهان، نه آن نه دارد وجود
 خلق شده، آمده، زاده براي نبود، رهایی. این.. اگر. دارد وجود یافته صورت شده، نه خلق
 . 8دارد وجود رهایی اما. نداشت.. وجود یافته صورت و شده
 
 

                                                            
6. Nirvana 

نابع مکتوب شود. طبق نظر استاد ع. پاشایی بر اساس مبه آن نیبانه گفته می پالی زبان سانسکریت بوده و در ايواژه نیروانا 

 کار به «شده خاموش» معناي به غالبا و است سلبی معناي داراي لغوي لحاظ نیروانا از مرتبط، هایالمعارفدایرةبودایی و 

 و «نه» معناي بهni از  مرکب واژه این ریشه اینکه اول: شده است گزارش اشتااق دو واژه این همچنین براي. می رود

va  صورت  این در که است دمیدن و زدن باد وزیدن، معناي به nirvanaفعل از مفعول اسم nisva معناي به که است 

 واژه این دوم نظر. است فرونشسته شده، سرد شده، خاموش معناي بهnirvana و  آن امثال و آتش چراغ، شدن خاموش

 به صورت این در که داندمی طلب و تشنگی شهوت، معناي به vana و روگرداندن معناي به nir کلمه دو از مشتق را

 .(6874پاشایی،  رک:) است شهوت از گرداندن روي معناي

2. Udana 

8. For more details See: Ward Keith. (1998)., Concept of God "Buddhaghasa and 

Asvaghosa:Buddhist Angloges to God". oxford: oneworld. 
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باغ  خود در ةمفهوم نیروانا چندان حائز اهمیت بوده که در نخستین موعظدر نگاه بودا،  
 کند:غزاالن، بدان اشاره می

 خود هايگوش. بوداست است، ممتاز و مادس آنکه! راهبان اي است، رسیده کمال به آنکه
 روياخ زندگی به که آنان. است شده یافت مرگ از گریز راه چون! راهبان اي کنید، باز را
 که تدنیاس این زندگی یکی: ... ورزند اجتناب باید تفریط و افراط دو این از گرایند،می
 و است ناهموار که... است ریاضت راه دیگري است، غیرحایای و دارد دربر خوشی و لیت

 در است دو این بین که راهی و جسته دوري هااین دوي هر از( بودا) کامل.... غیرحایای
 و شدبخمی روشنایی روح، و ذهن و چشم به که است میانه راه راه، این و است گرفته پیش
 (. 6812)شایگان،  شودمی« نیروانه» و بیداري و دانایی به منجر

اگر بخواهیم به درک درستی از نیروانا براساس منابع نخستین آیین بودا دست یابیم، نباید  
ر بدو د نی دیگرهاي عرفامهم غفلت ورزیم که بودیسم نیز مانند ادیان و آیین از این نکته

ترین دغدغه و اهتمام سازي نبود و مهمپردازي و تئوريتکوین خود، چندان در بند نظریه
هاي نخستین نیز، در سوتره. ها نمودت عملی، متوجه تالیل مرارت انسانحخود را در سا

نیروانا نیست و حتی مخاطبان را از کنکاش در مجادالت بیهودۀ ذهنی خبري از تبیین فلسفی 
اما پ  از مرگ بودا . 6اندبر حیر داشته و آن را مانعی در مسیر نجات و رهایی از رنج شمرده

ی در این هاي متفاوت و متنوعهاي مختلف، نظریهبه تدریج با گسترش این آیین و ایجاد فرقه
 .باب شکل گرفت

ه که از منابع قدیمی و کانونی بودایی است، هم به وجوه مثبت نیروانا اشارت در ذمه پد 
 انهمهای آیین بر مبناي تعالیم .منفی آن (Max Muller,1998)رفته است هم به وجوه و ابعاد 

ا اوصافی است ب عالم این از دیگر خاصى تحاق نمی یابد بلکه خود ساحتى نیروانا در قلمرو
 عالم هسنسار و مطلق است،عالم مادى عالم به محیط عالمى و فیزیکی؛ متفاوت از عالم مادي

 ما بینش هب پدیدآیی نیروانا یا سنساره و متمایز نیستند یکدیگر از ساحت دو این. پدیدارى

                                                            
هاي اعتراضی و بدعت آمیز به شمار می رفت. به قول داریوش شایگان . اساسا در بین هندوان نیز آیین بودا از آیین6

 ناستیکه، از مراد. اندکرده تاسیم[ Ãstika]استیکه  و[ Nãstika]ناستیکه  گروه دو به را خود فلسفی نظرات هندوان»

 که اچارواک و جین کیش و بودایی آیین مانند پییرد؛نمی را وداها آسمانی سندیت که است آرایی و عااید به اشاره

 قبول را وداها منزل حاایق وچرا،چون بدون که است برهمنی فلسفی مکتب شش استیکه، از غرض و هستند؛ غیرمتشرع

 . (6812 ) شایگان، «دانندمی آن بر قائم را خود موجودیت و کنندمی پیروي برهمنی شریعت از و دارند
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 عالم به اگر و آیدپدید مى سنساره بنگریم، فرم و شکل قالب در را مطلق اگر. بستگى دارد
 یعنی در عالم (؛Steherbatsky, 1990ت )سا مطلق بنگریم فرم و شکل از آزاد پدیدارى،
ایز متم اجزاى مطلق یا واجد را آن،ما نگرش کیفیت و ندارد وجود بیشتر حایات یک
نکتة قابل توجه این که تفاوت در نگرش، امري صرفا ذهنی نبوده و به مراتب . نمایاندمى

 .وجودي انسان ها وابسته است
 بلکه رود،نمى بین از مادى حسی و بینش شهودى، بینش به رسیدن با مهایانه آیین طبق  
 و هیانهینه آیین در نیروانا بین تفاوت که است اینجا از. دارد وجود خویش جاى در هم آن

 هانج متمایز از و مادى عالم فراسوى امرى نیروانا ،یانههینه بینش در .آیدمى پدید مهایانه
واصل  نانیروا ساز، سالک بهکرمه هاىدلبستگى خاموشى و مادى عالئق قطع با و است مادى

 . گرددمناطع می سنساره ارتباطش خودبخود با گردیده و

 نیروانا تطبیق دو مفهوم فنا و. 4
هاي جدي که در باب رویکرد آیین بودا به امر قدسی در جهان اسالم تفاهماز جمله سوء

نادرست شرق پژوهان غربی بوده است، مسألة تهی بودن/ وجود آمده و منشأ آن نیز باور هب
 و مادیمیکه مکتب در مخصوصا مومنان میهب مهایانه میان در. تهی شدن/ تهیت است

 تلای تهى را نیروانا جمله از و چیز همه که بر مبناي آن است مطرح اىآموزه یوگاچاره،
بدانیم نه ساحت وجودي دیگري از آیا بر این اساس باید نیروانا را عدم محض . 6کنندمی

 عالم ؟
 و گرایىپوچ را معادل بودا آیین در 2تهی وارگی شوربختانه برخی از پژوهشگران غربی، 

 گفت در پاسخ به این مستشرقان باید اند!انگاشته وجود عالم فادان هر گونه حایایتی براى
مطرح شده  یزن یانههینه و قدیم بوداى آیین در و نبوده مهایانه آیین مختص به تتهیّ مفهوم که
 هب مطلق مورد در و معنا یک به نسبى و مشروط هاىدرمه مورد در . همچنین این مفهوماست
 روطمش هاىدرمه. نیست گرایىپوچ معناى متضمن ،یکهیچ که طرح شده دیگرى معناى
ها آن پ . شوندمیقلمداد  تهى هستند، پدیدار صرفاً و خود، فاقد متغیرو که جهت این از

 هتجرب سوى به راهىها آن تتهیّ شناخت و است پدیدارى صرفاًها آن وجود اما دارند، وجود
                                                            
6. For more details see: The Rider Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion. 

(1989). London.  
2. Empliness (shuInyataI) 
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ندارد  راه آن در ثنویتی و تمایز هیچ که تهى است جهت آن مطلق از اما. است شهودى
(Ibid) . 
هشدار  گرایىوچپ مهایانه، نسبت به تعریف و تعبیر شونیتا به از یاد نبریم که پیروان فرقه  

 (. 6838کى،و)سوزاندداده و با این ماابله کرده

البته مبحثی نزدیک به وحدت وجود در باب نیروانا نیز در بین پیروان میهب مهایانه شایع  
که  6ددارن مادى، با یکدیگر اتحاد عالم و کایهدرمه، سنساره است که براساس آن نیروانا،

 بر یانهمها هم و یانههینه هم . همچنینفرصت تحلیل و تفصیل آن در این ماال فراهم نیست
. شودمى حاصل مککم که است مراتبىسلسله سیرى نیروانا به نیل که دارند تأکید مطلب این
 هب رابطه این در و است آمده میان به سخن ماام هشت و کمال مرحله هشت از یانههینه در
 شکیلت را کلى دسته چهار ها،ارهت و هابازگشتبى بازآیندگان، بار یک رسیدگان، رود
 (. 6838)پاشایی،  دهندمى
اتى سه ماام فناى افعالى، فناى صفچنان که گفته شد مبحث فنا در عرفان اسالمی شامل  

یگر د اياز وجود سالک، به اتصاف وي به نحوهاي بوده و عالوه بر زوال نحوه و فناى ذاتى
اشتن با از میان برداشاره به ماامی دارد که سالک  انیرواندر عرفان بودایی . از وجود اشاره دارد

تند، ها و تولد دوباره هسدلبستگى و نادانى و خاموش کردن آرزوها و تشنگى که منشأ کرمه
 ن ماامیاراه نجات از سنساره و تولد دوباره را که مستلزم رنج روزافزون است، سد کرده، به 

براى رهرو  بلکهنگردیده حاصل  تاوصول به نیروانه دفع چنان که گفته شد. یابددست می
هاي دلبستگی و عطش و شور خشکیده ریشه و در طی طریق تدریجاًمااماتى وجود دارد 

توان فنا را در عرفان اسالمی حاوي و حامل می. رسدشده و سالک به مرتبة خاموشی می
اة کسب شده و متضمن بیان این دقیبا گسترش مرتبه وجودى انسان که  دانستمعرفتى 

چه حایات دارد آن، کثرتى حایاى نیست و معرفت شناختی است که کثرات مشهود در هستی
 (. فناى ذاتىاست )عالم وحدت 

 گرایىوچپنه با  انیروان ،در آیین بوداشود چه در ناد عرفان بودایی گفته میبرخالف آن 
. کندپیوندي برقرار میوجود انسان و نابودى او ابدي و مطلق  خاموشىو نه با نسبتی دارد 
 دهی()بو شدگىروشنسالک طی آن به که ا، همانا معرفتی درخشان است حایات نیروان

یکسان دلی در آیین بودا یعنی رهایی از همة قیود و کثرات، حتی از . شودرسد و بودا میمى

                                                            
 اند.العایدههاي مهایانه و هینایانه در این موضوع با هم مختلف. فرقه 6
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گرفتارى در چرخ سنساره و رنج،  شودحاصل می مستایماًمعرفت مطلاى این . خود نیروانا
وط هاى مشربه درمهي سالک هادلبستگىنادانی نیز و منشأ  داردنادانى زار ریشه در شوره

رهایی از قلمرو مشروط و نیل به قلمرو مطلق برابر و معادل با شهود مستایم حایات و  است
 .اتصال به نیروانا است

در  مقاز تع پ  خرأبوداییان مت اما ،بود و درجات مراتبا فاقد نیروان سم اولیهدر بودی 
مختلفی  و مراتب انواعرا به  ابودا، نیروان توجه به سخنانعطف و با  انیروان به اصالن و حاالت

که از طریق  رودار میکی بهاینیروان بیشتر برايا نیروان پري اصطالح. تفکیک و تعریف کردند
کنش رسیدن به رهایی  احالت رهایی و پري نیروانا، نیروان در واقع،. شودمرگ حاصل می

 از پرشدن شانین هستند کهاز اقیانوسی  مهم تمثیلی حاوي ،نسبتاً کهن ، منابعهمه با این. است
ریزد و می آن به ارندگیآب از رودها یا ب میزان چه باشد که مهم آنکهندارد، بی یا کاستن
شوند،  ایروانن وارد پري« بستگی دل» ماندهباقی بی انیروان از ذات بسیاري ، اگرچهگونههمین
 کازینز(. ندارد ) با کاستن از پرشدن نشانیا نیروان ذات
خداي  رویژه با توجه به تصوههاي جدي نیز بین این دو مفهوم )باز یاد نبریم که تفاوت 

 اما مسامحتاًوجود دارد، هاي منشعب از آن( نیز در ادیان ابراهیمی و عرفان 6وارمتشخص انسان
 . فنا و نیروانا یکسان استجوهر و حایات توان گفت که می

 تشخصاتش با انسان جمله از و شی  هر که شود مطرح سؤال این است ممکن اینجا در 
 فنا اتحای در پ . ندارد وجود دیگر برود، میان از تشخصاتش اگر و شودمی تلای موجود
 سؤال این پاسخ. تحول نه است، نابودي آن حایات و شودمی منتهی شخص و وجود زوال به
 صفات از ییک به که است حدي تا انسان حدشکنی اینکه آن و است نهفته مهم نکته یک در
 فاتیص فناي در اما شودمی حق گوش و چشم بنده ،ذاتی فناي شود و مثال در تبدیل االهی
 .یابداشتغال می موجودات شهود به تنها او
یا  اندروانشناختیهاي پرسش مهم دیگر این است که آیا نیروانا و فنا، وضعیت 

 هايشناختی؟ به عبارت دیگر، آیا فنا و نیروانا، ساحتی از ساحتهاي وجودساحت
ها و جر به بروز اناالبی بنیادین در نگرهاند، یا وضعیتی روانی که عبور از آن منهستی

                                                            
ه مهایانه، درمه کای. از یاد نبریم که نیروانا در آیین مهایانه، شباهت عجیبی با خداي عرفان اسالمی دارد. در میهب 6

( داشته و اتحادي دارد. خداي عرفان اسالمی نیز Interactionalاي تعاملی )رابطه مادى عالم با وثیاى تعامل کایهدرمه

 نیست.  (Individualبرخی از عارفان، انسانوار )ۀ در تصاویر ارائه شد



 003 |ضیایی  |  موالنا هایاندیشه و بودا آیین در عدم مفهوم ایمقایسه بررسی تطبیقی شناسینیستی

 

هاي سالک خواهد شد؟ اگر سامسارا را به مفهومی هستی شناختی )جهان سرشار انگیزه
نی دیگر و مکااي آمیز به ناطهست بشارتااز رنج موجود( بپنداریم، آیا نیروانا، اشارتی 

ا میرد؟ بشعلة اندوه فرو میپییرد و که در آن رنج ها پایان میاي در همین جهان؟ ناطه
 .6رسیمتأمل در متون مکتوب بودایی به جواب روشنی در این باب نمی

با وضوح و شفافیت بیشتري در این خصوص  ویژه موالناهدر آراي عارفان مسلمان و ب  
ب براي با قید سلسله مرات فنا، ماول به تشکیک و ذومراتب است و از این منظر، اوالً. مواجهیم

فنا از سنخ معرفت است آن هم معرفت  ثانیاً. افراد مختلف قابل حصول و وصول است
هاي موجود انسانی، به نظر عرفا، این سنخ معرفت، خالف معرفت. برحضوري و نه حصولی
 .شوددر حین و عین علم حضوري منجر می روابط تمام تفصیلی بوده و به کشف

شود؟ اینکه دیگر تحول عرفانی چار زوال میآیا در فنا و نیروانا، همة صفات فرد د 
فسانی بعد در عرفان بودایی، تکلیف تعینات ن. نیست بلکه برابر با نیستی و نابودي است

در عرفان اسالمی نیز این موضوع محل مجادله بوده و . از وصل به نیروانا مشخص نیست
 تشخص و رسم زوال رأي واحدي وجود ندارد، اما براساس رأي غالب و نیز رأي موالنا،

ه قول ب. مجرد وي تشخصات نه مادي سالک است تشخص و در فنا، اشاره به رسم سالک
 است االهی صفات و تعینات به اتصاف باا، و خَلای تعینات رفتن بین از فنا قیصري،
 (. 6879، )قیصري
در  .نیروانا و تحاق فنا شرایطی وجود دارد به رسیدن يبرا زین شروط و شرایط ثیاز ح 

 بدون شده که ینیبشیو پ شنهادیپ شرایطی نیروانا به رسیدن بودا براي يمواعظ و گفتارها
هایی مانند ر يتوان به موارداز آن جمله می. خواهد بود نیروانا ناممکن ها تحصیلآن به توجه

رار گرفتن ق فایده ووگوهاي بیدي از تفکر راستین، پرهیز از گفتمننگري و بهرهاز دوگانه
 روانی -وحیر هايبه عالوه طالب نیروانا باید به فعالیت. هاي دوگانه اشاره کردبر فراز نسبت

  .اهتمام و مبادرت بورزد ياژهیو

 توان به اطاعت از خدا مانند انجام عاشاانهبه فنا نیز شرایطی ذکر شده که می لین براي 
 .فنا مانند طهارت درون اشاره کرد عباداتی از قبیل نماز، فراهم آوردن شرایط شنا در دریاي

                                                            
ن به مثابه ند که البته بیشتر ناظر به موقعیت متافیزیکی آایاد کرده« سرزمین اقصی». برخی از محااان از نیروانا با عنوان 6

 محل شادمانی و ابتهاج و رضایت باطنی است. براي تفصیل این مطلب ن. ک:

- Kasulis, Thomas p. (1987). Nirvana. Encyclopedia of Religion, v:10, Mircea Eliade 

ed, Macmilan, New York. 
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واند تو کسب این معرفت که مرگ پلی است براي رسیدن به وصال حق می یمرگ آگاه
 .ی به فنا شمرده شوددستیاب طاز عوامل و شرای

 گیريجهیتنبندي و جمع
 یمعرفان اسال یشناخت تیدر مطالعات غا يادیبن میفنا از جمله مصطلحات و مفاه مفهوم
حال  نیموالنا در عشة یو به طور خاص اند یکرد که عرفان خراسان یزنتوان گمانهمی. است
اند دهیشجو یقرآن میدارند و از سرچشمه تعال یرانای-یعرفان اسالم لیدر سنت اص شهیکه ر

ار نبوده و در ک بودایی -ییهاي هندودهیخود درباب مفهوم عدم متاثر از ا اختدر ژرف س
دو دبستان  نیا نیب يریهاي چشمگمتفاوت، شباهت یو فرهنگ ینیاز بافت د یناش يهاتفاوت
شکل خام مفهوم عدم وام رسد که به نظر می. مزبور وجود دارددۀ یدر خصوص ا يفکر

فرقه  اتیر ادبد دیمفهوم را با نیا افتهیبوده و شکل قوام  ییودابانة ی نهیگرفته از مکتب ه
ول که در طاي دهیپنهان و پوش یدر تعامالت فرهنگ .جو کردوجست سمیو ذن بود انهیمها

 تبادل صورت گرفته و عارفان نیوجود داشته ا میقد انسخرا اریبودا و د نییآ نیقرن ها ب
 نهیشیپ. انددهشثر أگفتمان مت نیاز ا میمستا ریو غ میتامس وهیموالنا به دو ش ژهیوهخراسان ب

سنت  ای میتوان در قرآن کریخراسان است نم یعرفان اتیکه در ادب یمفهوم فنا را به صورت
ف با توجه لؤم. دارد یحیو مس ییدر تفکرات عارفان بودا شهیر کرد و عمدتاً ییجو یپ ينبو

هاي نهان رَوشانه ها و ورزهبا آموزه میقد سانخرا یفرهنگ -یخیو تار یمیاقل تیبه سنخ
بستان دو مفهوم در دو د نیا البته. پرداخته است وندیشباهت و پ نیبه طرح و شرح ا ییبودا
ته پژوهش بدان پرداخ نیهستند که در ا زین یها و وجوه افتراقو حامل تفاوت يحاو یعرفان

 . شده است
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